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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
Številka: 03202-002/2010-13 
Datum: 27.03.2013 

 
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 
39/10) 
 

Sklicujem 
 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 

 sredo, 03.04.2013,  ob 16
00 

 uri, 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17 

 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 12. redne seje.  
3. Pregled in potrditev sklepov 2. izredne seje.  
4. Pregled in potrditev sklepov 3. redne seje.  
5. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana v letu 2012.  
6. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata  v letu 2012. 
7. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen – Saubermacher.  
8. Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja  

v občini Sveta Ana v letu 2013. 
9. Zaključni račun za leto 2012. 
10. Sklep o odpisu terjatev. 
11. Odlok o gospodarskih javnih službah (skrajšani postopek). 
12. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in 

padavinske vode (skrajšani postopek). 
13. Sklep o potrditvi letnega programa športa v Občini Sveta Ana v letu 2013. 
14. Sklep o določitvi cen VV programa v javnem vrtcu na območju občine Sveta Ana. 
15. Poročilo o delovanju programa Svit. 
16. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana (druga 

obravnava). 
17. Odlok o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana (druga obravnava). 
18. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Ledinek. 
19. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Žice. 
20. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Žice 1. 
21. Pobude in vprašanja. 

 
 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 
 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 

 
K točki 1 
Dnevni red po predlogu. 
K točki  2 
Sklepi so priloženi v gradivu. 
K točki 3 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 4 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 5 
Poročilo je priloženo v gradivu. 
K točki 6 
Poročilo je priloženo v gradivu. 
K točki 7 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 8 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 9 
ZK je priložen v gradivu. 
K točki10 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki11 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki12 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki13 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki14 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki15 
Poročilo je priloženo v gradivu. 
K točki16 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki17 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki18 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki19 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki20 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 21 
Pobude so v gradivu. 
 
 
 
 


